
M I N I S T E R I E V A N A L G E M E N E Z A K E N
Kabinet van de Minister-President

Datum: 26 oktober 2001
Kenmerk: OiM418Ö7Ó
Rubr. ambt:
Einddatum rubr.: aan w. 18

Aan de leden van de CVIN:
/Ju

hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD
Gen.Maj. J.A. van Reijn/Directeur MID

/BuZa
mr. drs. R.K. Visser/AZ

Besluitenlijst van de CVIN-vergadering van vrijdag 19 oktober 2001, gehouden van
15.30 uur - 17.30 uur in de Poortzaal van het Kabinet MP.

(plv. DGPZ) vervangt <

1. Mededelingen
Met ingang van de CVIN-vergadering van november 2001 zullen zowel de verslagen vanhet
BIB-beraad als de Beleidsgroep PIDS structureel op de agenda van het CVIN worden
geplaatst. HBVD, resp. DGRh dragen zorg voor de aanlevering van de stukken.

2. Besluiten van de CVIN-vergadering van 31 augustus 2001 en van de extra CVIN-
vergadering van 14 september 2001

Akkoord

3. De wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

a. stand van zaken EK-behandeling
Het CVIN stemt in met het voorstel om de Memorie van Antwoord na bespreking in de
Adviesgroep 7C verder schriftelijk via MICIV en MR af te handelen; 7C-leden worden geacht
intern af te stemmen met de C VIN-vertegenwoordiger. In de Memorie van Antwoord zal
worden aangegeven dat, indien aanpassingen van de Wiv opportuun zijn, de regering zeker
het initiatief daartoe zal nemen. In een oplegbrief aan de leden van de MICIV dient te worden
vermeld dat er op dit moment nog geen wetswijzigingen zijn voorzien maar dat de
ontwikkelingen na 11 september alsnog tot wijzigingen kunnen leiden.

b procedure vormgeving commissie van toezicht
De coördinator zal op korte termijn met de vice voorzitter van de Raad van State overleg
voeren over de rol van het driemanschap bij de totstandkoming van de cvt.
Het CVIN stemt in met het voorstel om de conceptbrief cf. besproken aan te passen en ter
kennisneming aan de leden van de MICIV te zenden.
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c. procedures bij opdrachtverlening buiten!andtaak
De in de CVEN afgesproken analyses van BVD en MID over de wijziging in de
taakuitoefening van BVD, respectievelijk MID t.a.v. de buitenlandtaak, mede in relatie tot de
rol van de MP/AZ, zullen ter bespreking voorliggen in de CVIN-vergadering van november
a.s. Deze analyses zullen vervolgens worden aangevuld met een voorstel inzake de
procedures bij opdrachtverlening i.h.k. van de buitenlandtaak van resp. AFVD en MTVD. De
analyses + procedurevoorstellen worden vervolgens aan de MICIV voorgelegd.

4. Terrorismebestrijding en veiligheid
Het CVIN stemt in met het voorstel om op korte termijn een vergadering van de MICIV te
beleggen waarin de ministers d.m.v. een presentatie van respectievelijk HBVD en DMID (elk
ca. 15 min) nader geïnformeerd dienen te worden over de I&V-aspecten van
terrorismebestrijding en veiligheid. Centrale onderwerpen voor de MICIV zijn:
- nationale en internationale samenwerking op I&V gebied
- welke activiteiten ondernemen de Nederlandse diensten zelf, wat is het resultaat van die
activiteiten en wat levert de nat. en int. samenwerking op.
- is er sprake van een andere werkwijze van de I&V-diensten sedert de aanslagen van 1 1
september
- zijn er overigens aangelegenheden op gebied van I&V waar de MICIV kennis moet dragen.

a. update dreigingsanalyse BVD en MID
Geactualiseerde updates worden meegezonden met de agenda voor de MICIV.

b. internationaal overleg
HBVD en DMID zullen tijdens de MICIV -vergadering mondeling op dit onderwerp ingaan.
T.b.v. het CVIN wordt inzichtelijk gemaakt in welk int. overleg de diensten op dit moment
participeren.

c. beschikbaarheid van BZ-codes in relatie tot I&V/terrorismebestriiding
BZ zal bevorderen dat de BZ-codes die een relatie hebben met terrorisme (zowel rode als roze
codes) structureel en met spoed worden doorgeleid naar HBVD, DGOOV, DMID en AZ

d. gevolgen actieplan terrorismebestrijding voor I&V-diensten
De claims van BVD en MID t.a.v. Verbindingsinlichtingen zouden het beste kunnen
"geparkeerd" bij Fin. totdat helderheid is verschaft over definitieve invulling van die gelden.
De uiteindelijke uitwerking van de Vl-component zal ter finale besluitvorming aan de MICIV
moeten worden voorgelegd.

e. rol CVIN/MICIV in relatie tot terrorismebestriiding.
De interactie tussen de BVD en MID is een aangelegenheid die in dit verband in de lijn
CVIN-MICIV dient plaats te vinden. Interactie tussen de I&V-diensten en opsporingsdiensten
vindt plaats in de MSTV.
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5. Evaluatie overige nationale en internationale dreiging
Geen bijzonderheden

6. Veilig communiceren
De n.a.v. de notitie genomen besluiten worden door de BVD nader uitgewerkt.

7. Overige onderwerpen / rondvraag
Geen.

De coördinator van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten,

drs. W. J. Kuijken

N.B. De eerstvolgende CVIN-vergadering vindt plaats op vrijdag 16 november 2001.

Ministerie van Algemene Zaken - Binnenhof 20 - Postbus 20001 - 2500 EA 's-Gravenhage


